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Poslanci schválili nový 
územný Plán mesta

Úvod patril voľbe návrhovej 
komisie, správe o prijatých uzne-
seniach MsR a plnení uznesení 
MsZ, správam o interpeláciách 
a kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky. Nasledovala sprá-
va o stave verejného poriadku 
a činnosti mestskej polície, ktorá 
vyvolala širokú diskusiu o práci 
MsP, jej poslaní, povinnostiach 
a spolupráci s inými organizácia-
mi v meste. Nadväzne na predchá-
dzajúci bod zastupiteľstvo schváli-
lo zriadenie pultu centralizovanej 
ochrany v meste. Potom plénum 
mestského zastupiteľstva vyhod-
notilo činnosť MsKS v uplynu-
lom roku a plán hlavných úloh 
MsKS na rok 2008. Zastupiteľstvo 
pokračovalo prerokovaním sprá-
vy o pripravovaných projektoch 
a realizácii stavieb v našom mes-
te v roku 2008 a programových 
dokumentoch rozvoja mesta. 
Veľmi dôležitým bodom rokova-
nia bol komunitný plán rozvoja 
sociálnych služieb na najbližších 
päť rokov. Najpodstatnejšou čas-
ťou programu bolo schvaľovanie 
nového územného plánu mesta 
Michalovce a s ním súvisiacich 
VZN o záväzných častiach územ-
ného plánu. Predloženiu tohto 

materiálu predchádzalo viacero 
etáp spracovania, verejné aj komi-
sionálne prerokovanie. Schválený 
dokument nového územného 
plánu sa stane záväznou smerni-
cou a prispeje k ďalšiemu rozvoju 
a sprehľadneniu výstavby a rozvo-
ja mesta.

Technickým a záhradníckym 
službám mesta poslanecký zbor 
svojim rozhodnutím odobril 
zmenu zriaďovacej listiny. V ro-
kovaní poslanci pokračovali ma-
jetkoprávnymi záležitosťami, 
z ktorých vyberáme schválený 
odpredaj tržnice pre spoločnosť 
Tatra real, a.s. Bratislava s pod-
mienkou, že nový majiteľ vytvo-
rí v budove tržnice 70 trhových 
miest pre drobných predajcov 
ovocia, zeleniny a kvetín, po dobu 
minimálne päť rokov. 

Ďalej sa MsZ oboznámilo 
s výsledkami výberových ko-
naní na prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov a jedno-
myseľne schválilo dodatok k zria-
ďovacej listine špeciálnej triedy 
Materskej školy na Ulici Vajan-
ského v Michalovciach. 

Schválenie VZN o podmien-
kach a používaní Senior karty, 
je prvým legislatívnym krokom 

k jej vydaniu. Senior karta je ur-
čená pre občanov starších ako 65 
rokov a má ambície zlepšiť posta-
venie starších občanov v meste.

Potom poslanci odhlasova-
li vstup mesta do občianskeho 
združenia I. Basket Klub Micha-
lovce a odkúpenie akcií MFK 
Zemplín, a.s. Jednomyseľne bol 
schválený návrh na zvolanie ve-
rejných zhromaždení občanov, 
ktoré sa uskutočnia v apríli v jed-
notlivých volebných obvodoch.

Záver rokovania patril informá-
cii o zavádzaní eura, interpeláciám 
a diskusii.          Ing. Iveta Palečková

V čom spo-
číva  činnosť 
vášho odboru? 

Organizač-
ný odbor Mest-
ského úradu 
Michalovce je 
najväčším od-
borom tejto sa-

mosprávnej organizácie, a to nielen 
pokiaľ ide o počet pracovníkov, ale aj 
rozsahom svojej práce. S niektorými 
referátmi prichádzajú občania do 
styku takmer pravidelne, iné majú 
tzv. „sezónnu“ agendu. Naši klienti 
najčastejšie navštevujú referát evi-
dencie obyvateľstva, ktorý zároveň 
zabezpečuje úlohy spojené s poda-
teľňou mestského úradu. Veľmi často 
navštevovaným pracoviskom tohto 
odboru je aj matričný úrad. Pra-
covníčky matriky zabezpečujú úlohy 
spojené so Zborom pre občianske zá-
ležitosti – organizovanie úradných 
sobášnych aktov, uvítanie malých 
Michalovčanov do života, prijímanie 
našich seniorov, ale aj tie smutnejšie 
prípady – občianske pohreby. Nárast 
klientov pociťuje aj nedávno zriade-
ná informačná kancelária. Občania 
v nej môžu dostať základné infor-
mácie o činnosti úradu, formuláre 
a tlačivá, turisti si tu môžu kúpiť 
spomienkové predmety a dostať in-
formácie o turistických možnostiach 
nášho regiónu. Okrem spomenutých 
činností organizačný odbor zabez-
pečuje telefonické spojenie v rámci 
úradu i mimo neho. Spomínané čin-
nosti sú pre občana viditeľné, môže 
sa, pokiaľ potrebuje niečo na úrade 
vybaviť, s nimi stretnúť prakticky už 
pri vstupe do budovy.

Spomínali  ste  tzv. „sezónnu“ 
agendu...

Organizačný odbor pripravuje 
trikrát ročne tradičné jarné a let-
né jarmoky a zimné trhy, ktoré sú 
veľmi obľúbené nielen medzi Mi-
chalovčanmi, ale aj návštevníkmi 
zo širokého okolia. Napriek sezón-
nosti si príprava kvalitného po-
dujatia vyžaduje množstvo práce 
a organizačného zabezpečenia.

Odbor  však  okrem  činností 
spojených s klientmi zabezpečuje aj 
úlohy, s ktorými sa občan nestretne 
pri osobnej návšteve úradu...

Áno, organizačný odbor má na 
starosti aj kompletné materiálne 
zabezpečenie pre vedenie mesta, 
poslanecký zbor a všetky ostatné 
odbory MsÚ. Či už sú to kancelár-
ske potreby, rozmnožovanie, vyba-
venie kancelárií, tak aj sledovanie 
spotreby médií, zabezpečenie pre-
vádzky motorových vozidiel a do-
pravy ako takej, stravovanie pra-
covníkov, upratovanie priestorov, 
označovanie budov úradu štát-
nymi symbolmi a ďalšie činnosti, 
spojené s bežným chodom úradu.

Organizačný odbor úzko spo-
lupracuje aj s poslaneckým zbo-
rom nášho mesta.

Odbor vytvára podmienky 
pre prácu volených predstaviteľov, 
zabezpečuje včasné doručovanie 
materiálov pre prácu poslancov, 
evidenciu uznesení orgánov mes-
ta, zabezpečuje organizáciu pra-
videlne usporadúvaných verejných 
zhromaždení občanov. Zároveň 
archivuje materiály orgánov mesta 
a zabezpečuje archiváciu z celého 
úradu, spolupracuje so štátnym ar-
chívom, vykonáva pravidelné skar-
tácie dokladov v zmysle zákona.

Okrem už spomenutých čin-
ností práve náš odbor zodpove-
dá aj za plnenie úloh spojených 
s civilnou ochranou, požiarnou 
ochranou, ochranou bezpečnosti 
práce. V čase vyhlásených ter-
mínov konania volieb a referen-
da spolupracuje MsÚ prostred-
níctvom organizačného odboru 
s Obvodným úradom Michalovce 
pri ich realizácii. No a v nepo-
slednom rade zabezpečujeme úlo-
hy, týkajúce sa odboru, spojené 
s dodržiavaním normy kvality 
práce ISO 9001:2000, držiteľom 
ktorého je náš mestský úrad od 
roku 2001 ako prvý v Slovenskej 
republike. 

hovoríme s Ing. Radovanom Čollákom, vedúcim odboru

Otvárame dvere 
na organizačný odbor MsÚ 

V  priestoroch  Zlatého  býka 
v Michalovciach sa uskutočnilo 
2.  odborné  stretnutie  v  rámci 
implementácie projektu Využi-
teľnosť  geotermálnych  zdrojov 
v  meste  Michalovce,  financo-
vaného  z  prostriedkov  Prog-
ramu  Iniciatívy  Spoločenstva 
INTERREG  IIIA  –  Maďarsko 
–  Slovensko  –  Ukrajina.  Pred-
metom  stretnutia  bola  prezen-
tácia  výsledkov  spracovanej 
štúdie  v  rámci  III.  etapy  pro-
jektu za účasti zástupcov mesta 
Michalovce,  spracovateľov  štú-
die ako aj odbornej verejnosti.

DAŇOVÝ ÚRAD MICHALOVCE
12. 3. 2008 (v stredu) od 9.30 do 11.30 hod. v zasadačke na 1. po-
schodí, konzultačný deň k vyplňovaniu daňových priznaní na 
dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie r. 2007 
v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskor-
ších predpisov. 
Konzultácie budú zamerané najmä k problémom 
- novoregistrovaných daňových subjektov
- príjmov zo zdrojov v zahraničí
- uplatňovania daňového bonusu
- daň na účely platenia preddavkov

V záujme vysporiadania Vašich daňových povinnosti v súlade 
so zákonom pozývame Vás na tento konzultačný deň.

Presun kompetencií a ich 
výkon z úrovne štátu na samo-
správne kraje, mestá a obce, je 
výrazným sprievodným javom 
ostaných rokov. 

Z tohto vyplýva dôležitosť 
získavania finančných zdrojov 
mimo rozpočtu miest a obcí, či 
už z rezortných fondov alebo 
rôznych zahraničných štruktu-
rálnych fondov.

Za týmto účelom sa 12. feb-
ruára uskutočnil v Michalov-
ciach odborný workshop pod 
gestorstvom Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny a Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska.

Hlavnou témou bola realizá-
cia komunitnej sociálnej práce 
a opatrovateľskej služby v pod-
mienkach samosprávy a tiež vý-
kon osobitného príjemcu.

Po slávnostnom otvorení pri-
mátorom mesta Michalovce Vi-
liamom Záhorčákom sa k slovu 

dostali zástupcovia ministerstva, 
Európskeho sociálneho fondu 
a takisto ZMOS-u.

V ich príspevkoch odzneli 
informácie ako najlepšie vyko-
návať všetky prenesené kom-
petencie a tiež rady ohľadom 
tvorby projektov a získavania 
financií z európskeho sociálne-
ho fondu.

V následnej diskusii potom 
starostovia obcí, pracovníci 
ÚPSVaR a mestských úradov 
konfrontovali svoje poznatky 
z praxe s pohľadom zástupcov 
ministerstva.

Tu sa ukázalo, aká dôležitá 
je pravidelná vzájomná komu-
nikácia a porovnávanie teórie 
s praxou, lebo jedine tak môže 
dôjsť k tvorbe zákonov a uzne-
sení, ktoré budú prínosom pre 
samotnú prácu miest a obcí 
v prospech občanov tohto štátu. 

Ing. Martin Štunda

V  uplynulých  dňoch  sa  ko-
nalo  1.  zasadnutie  rady 
športových  klubov  mesta. 
Do funkcie predsedu bol zvo-
lený  PaedDr.  Igor  Remák. 
Za  jednu  z  nosných  úloh 
rada  považuje  vypracovnie 
Koncepcie  rozvoja  športu 
v meste, ktorá by určila ďalšie 
smerovanie  rozvoja  športu. 
Z  tohto  dôvodu  boli  prijaté 
závery  a  opatrenia,  aby  sa 
uvedený  materiál  v  krátkom 
časovom  horizonte  stal  rea-
litou  pre  jednotlivé  športové 
kluby v meste.

Odborný workshop v Michalovciach

zjednotiť teóriu s praxou

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo už tradične v utorok 26. februára. 
Poslanci mali pripravených viac ako dvadsať rokovacích bodov.

Bez žien by bol svet pustý 
ako lúka bez kvetov, 
ako nočná obloha bez hviezd 
či ako srdce bez lásky.
Prajeme Vám pekný Medzinárodný deň žien

redakcia Michalovčana

Deň otvorených dverí 
na Gymnáziu Pavla horova

Vedúca predmetovej komisie 
informatiky RNDr. M. Spišáko-
vá, predstavila možnosti štúdia 
a formy vzdelávania v tejto oblasti. 
V triede so zameraním na informa-
tiku žiaci prechádzajú vzdelaním 
vo všetkých oblastiach IKT – od 
tvorby grafiky, dokumentov, tabu-
liek, cez tvorbu web-stránok, stav-
bu počítača až po numerickú mate-
matiku, programovanie v jazykoch 
Imagine, Turbo Pascal a Delfhi.

Keďže na škole vzniklo akre-
ditované testovacie centrum pre 
certifikovanie ECDL, tak vyučo-
vanie informatiky zahŕňa aj ob-
lasť prípravy na tento európsky 
počítačový vodičák.

Od roku 2000 pracuje na škole 
lokálna CISCO sieťová akadémia, 
do ktorej sú práve uprednostňova-
ní študenti z triedy so zameraním 
na informatiku, kde sa učia ako 

sa navrhujú, budujú a spravujú 
počítačové siete. Cisco akadémia 
dáva svojim absolventom ďalšiu 
špecializáciu. Štúdium končí zá-
verečnými skúškami a medziná-
rodným certifikátom Cisco.

Prítomní žiaci ZŠ mali mož-
nosť sledovať otvorené hodiny, 
počas ktorých ich do tajov vytvá-
rania animácií v grafických edito-
roch a úpravách zvukov zasväco-
vali učitelia informatiky p. Szabó-
ová, p. Nedelský a p. Špak.

Spokojnosť žiakov s progra-
mom dňa a bohatou ponukou 
vzdelávacích oblastí potvrdzu-
je, že dni otvorených dverí na 
stredných školách môžu uľahčiť 
žiakom deviatych ročníkov nájsť 
oblasti záujmu, inšpirovať sa a na-
pokon sa rozhodnúť pre odbor, 
ktorý chcú ďalšie štyri roky študo-
vať.          RNDr. Mária Spišáková

Gymnázium Pavla Horova má dlhoročnú tradíciu vo vyučo-
vaní informatiky. 19. februára 2008 už po druhýkrát škola 
organizovala Deň otvorených dverí v učebniach informatiky 
pre žiakov základných škôl regiónu južného Zemplína. 

Úžasný rozprávačský talent pred-
viedla Halina Pawlowská na svo-
jom vystúpení v utorok 26. febru-
ára, vo veľkej sále MsKS.



�aktuality – názory

z poslaneckých interpelácií

z pera viceprimátora

NoViNy Mistral 
každú párnu hodinu 

ZáZNaM Z roKoVaNia MSZ
 denne o 14.00

ZáZNaM Z tlačoVej beSedy 
priMátora 

v piatok, pondelok a stredu o 18.00

aktivity primátora Marec - mesiac knihy

Riešenie  interpelácií  poslancov  MsZ  predložených 
na VII. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 14. 12. 2007

iNg. Michal StričíK:
predložil interpeláciu v súvislosti s www stránkou mesta Mi-

chalovce:
1. V časti, kde je zverejnený plán a program zasadnutí mest-

ských zastupiteľstiev, žiada zverejňovať aktuálny program ro-
kovania MsZ v príslušnom mesiaci a taktiež zverejniť prípad-
né zmeny termínu a času konania zasadnutia MsZ (vo vzťahu 
k schválenému harmonogramu zasadnutí MsZ).

2. Vzhľadom k tomu, že na www stránke mesta je takisto aj 
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce 
a na predchádzajúcich zasadnutiach poslanci prerokovali aj pl-
nenie tohto programového dokumentu, pán poslanec považuje 
za vhodné, aby toto plnenie bolo v tejto internetovej stránke. 

3. Na tejto www stránke sa nachádza aj časť, ktorá hovorí 
o čerpaní prostriedkov z eÚ. tam sú, dá sa povedať tri odkazy, 
kde časť „podané projekty“ sa nedá otvoriť, nedá sa získať in-
formácia. Ďalej je tam časť o realizovaných projektoch a sú tam 
projekty, ktoré už boli realizované - tie navrhuje dať, lebo si mys-
lí, že mesto sa má čím pochváliť a vytvoriť nový odkaz a to sú 
„realizované projekty“.

4. a čo sa týka samosprávy, je tam ešte jedna časť, ktorá hovorí 
o hlasovaní poslancov. Napriek tomu, že prešiel polrok, táto časť 
je neživá a jednoducho občan alebo aj poslanci nevedia si overiť, 
kto ako, za ktorý návrh hlasoval. Možno aj pre transparentnosť 
by bolo vhodné zverejniť. kto ako hlasoval.

Na uvedené odpovedala ved. odb. informatizácie a grantov 
RNDr. Jana Machová:

1. V časti stránky „Samospráva – Mestské zastupiteľstvo - Plán 
a programy zasadnutí“, ktorú uvádzate, budeme zverejňovať plán 
a programy zasadnutí na príslušný polrok; aktuálne programy 
a plány zasadnutí MsR a MsZ sú už na stránke prezentované.

2. V súčasnosti pracujeme na aktualizácii PHSR, ktorý bol vy-
tvorený v roku 2005. Na stránke v časti „Samospráva - Strategické 
dokumenty“ zverejníme aj plnenie PHSR po spracovaní vo vhod-
nom formáte, neskôr po schválení mestským zastupiteľstvom aj 
jeho aktualizáciu.

3. V úvode stránky „Samospráva - Projekty EÚ“ sú len odkazy na 
časti (bežiace projekty, podané projekty a zásobník projektov) tej istej 
stránky kvôli členeniu, samostatné odkazy na podrobnosti o každom 
projekte sa nachádzajú v kontexte popisu jednotlivých projektov. Ak-
tivity niektorých  projektov (napr. Územný plán mesta Michalovce, 
Využiteľnosť geotermálnych zdrojov v meste Michalovce) už boli 
ukončené, prebieha finálna fáza či proces záverečného zúčtovania. 
Po ich ukončení vytvoríme 4. časť „Zrealizované projekty“. 

4. Časť „Hlasovanie poslancov“ je náročnejšia aplikácia na vy-
tvorenie automatických procesov z exportovaného xml súboru 
hlasovacieho zariadenia. V tejto časti bude možnosť výberu dátu-
mu rokovania, bodu rokovania v daný deň a výberu konkrétneho 
poslanca a jeho hlasovania. O naprogramovaní modulu Votés sme 
uzavreli dohodu s dodávateľskou firmou, jeho aktivácia by mala 
prebehnúť v mesiaci február 2008.

iNg. paVol dlugoš:
Žiadal o informáciu, kto a na základe čoho rozhodol o umiest-

není dopravnej značky „Maximálna povolená rýchlosť“ - 40 km/
h na ulici užhorodskej.

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová:

Obmedzenie rýchlosti bolo zrealizované na základe dohody 
zo spoločného rokovania obvodného úradu pre cestnú dopravu a po-
zemné komunikácie, okresného dopravného inšpektorátu a mestské-
ho úradu, referátu dopravy. Po obnove povrchu vozidlovej komuniká-
cie sa na tejto komunikácii značne zvýšila rýchlosť, ako aj zaťaženosť. 
Pri zvýšenej rýchlosti prejazdu po tejto ulici je predpoklad vzniku do-
pravných kolízií pri vjazde vozidiel na túto ulicu z vedľajších ulíc, pri 
výjazdoch od rodinných domov, na priechodoch pre chodcov atď. Zá-
roveň bolo prihliadnuté na skutočnosť, že na tejto ulici je sídlo základ-
nej cirkevnej školy. Obmedzenie bolo zrealizované na Užhorodskej 
ulici, úseku od križovatky Verbovčík po križovatku s Moskovskou uli-
cou. Uvedená problematika bola dňa 13. 12. 2007 prerokovaná na za-
sadnutí Komisie dopravy, verejného poriadku a životného prostredia 
MsZ v Michalovciach, za účasti zástupcu ODI Michalovce. Zástup-
ca ODI odporučil, aby uvedené dopravné značenie bolo ponechané 
až do zmeny zákona o premávke na pozemných komunikáciách. 
V tomto zákone sa navrhuje zníženie rýchlosti v obci na 50 km/h. 

kto PotreBuJe 
vaŠe Peniaze?

18. 2.  –  Slávnosť vyhlásenia eparchie v chráme Narodenia 
  presvätej Bohorodičky v Košiciach
19. 2.  –  prezentácia štúdie zužitkovateľnosti geotermálnej energie  
  (Michalovce)
21. 2.  –  zasadnutie regionálnej rady ZMOS (Michalovce)
22. 2.  –  porada primátora, položenie základného kameňa 
  priemyselného parku vo Vranove nad Topľou
25. 2.  –  zasadnutie predstavenstva VVS (Košice)
26. 2.  –  zasadnutie mestského zastupiteľstva 
27. 2.  –  seminár k PHaSR Košického samosprávneho kraja, 
  tlačová beseda primátora

Nadácia profesora Čolláka v Mi-
chalovciach, bola založená za úče-
lom rozvoja a podpory vysokoškol-
ského vzdelania a vedy na pobočke 
Ekonomickej univerzity Bratislava, 
PHF Košice v Michalovciach. 

Uchádzame sa o vašu priazeň 
a priazeň vašich známych pri určo-
vaní použitia 2%-ného podielu zo 
zaplatenej ročnej dane za rok 2007. 
Základné údaje:
Obchodné meno alebo názov: Na-
dácia profesora Čolláka
Sídlo: Námestie osloboditeľov 30, 
071 01 Michalovce
Právna forma: nadácia
IČO: 319 59 288
Bližšie informácie vám radi poskyt-
neme na t.č. 056/6431333, alebo 
priamo v Nadácii profesora Čolláka, 
Masarykova 9, Michalovce, prípadne 
na internetovej adrese: www.eumi.sk 

Už trošku archaické spojenie pre súčasnú generáciu mladých 
ľudí. Marec, mesiac symbolizujúci koniec zimy. Nástup prebúdzania 
sa prírody spojený s ranným spevom vtákov ťahá skôr na prechádzky, 
ako ku knihe. V konkurencii s modernými prvkami šírenia informácií 
a zábavy takisto zostáva v pozadí. 

Najväčší a  nezastupiteľný význam má  kniha pri formovaní slov-
nej zásoby mladej generácie. Neodškriepiteľným faktom je aj podiel 
čítania kníh na rozvoji fantázie, predstavivosti a prvkov abstraktného 
myslenia. Pre plnohodnotný rozvoj osobnosti človeka zostáva úloha 
čítania kníh rovnako dôležitou ako prijímanie potravy, tekutín a po-
treba dostatočného spánku. Tieto zásady nielen platia, ale sú často 
označované aj výrazom potreba duševnej potravy. Naopak jej absen-
cia je známa ako duchovná slepota. Bez ohľadu na hodnotový rebrí-
ček súčasnej doby sú tieto fakty známe. Hlavne šíriteľmi iných médií 
dochádza často k spochybňovaniu významu čítania kníh. Pre zdravý 
rozvoj osobnosti je potrebné človeka nabádať a popularizovať tieto 
aktivity. Nie je dostatočná len snaha škôl či knižníc. Snáď najlepším 
príkladom sú návyky z rodiny. Pre deti je najlepším príkladom ich 
rodič. Pre mnohých často neľahká úloha popri plnení si zodpovednej 
úlohy zabezpečovania materiálnych stránok pre fungovanie rodiny. 

Dôležitá je dostupnosť kvalitnej knihy. Každý tovar má svoju cenu, 
ktorá i v tomto prípade nie je zanedbateľná. Úprava devätnásťpercent-
nej DPH na desaťpercentnú naznačila význam cenovej dostupnosti 
kníh. Kupovanie kníh je často otázkou vkusu a vychytených trendov. 

Napriek všetkému platí, že kniha je najlepší priateľ človeka. Môže 
ho poučiť, vzdelať, zjemniť, obohatiť, zmravniť, no nikdy mu neublíži. 
V spojení s marcom je ešte jeden historicky významný deň. S bojom 
za rovnoprávnosť žien je spojený 8. marec. Je medzinárodne uznáva-
ným významným dňom. Dovoľte mi preto neopomenúť ho.

Milé ženy Michaloviec, chcem Vám pri príležitosti tohto Vášho 
sviatku popriať veľa zdravia, šťastia a lásky. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

V poradí 16. zasadnutie 
Zastupiteľstva Košického sa-
mosprávneho kraja /KSK/ sa 
uskutočnilo 18. februára 2008 
vo Veľkej zasadačke Magistrátu 
mesta Košice. Zasadanie bolo 
prelomovým, lebo prvýkrát 
prebiehalo formou digitálneho 
zastupiteľstva s novým hlaso-
vacím zariadením. Každý po-
slanec a zodpovední pracovníci 
KSK pracovali pomocou vý-
počtovej techniky s pripojením 
na internet bez zbytočnej „kopy 
papierov“. V každom momente 
mali možnosť spätne prezrieť 
uznesenia, hlasovania a nazrieť 
do všetkých schválených a pri-
pravovaných materiálov. 

Poslanci prerokovali 18 
bodov. Rokovanie prebiehalo 
konštruktívne, s vysokou účas-
ťou poslancov, vzácne jednot-
ne a malo rýchly priebeh, lebo 
prevážna časť prerokovávaných 

bodov mala koncepčný charak-
ter a boli kvalitne pripravené. 

 Po úvodných povinnostiach 
nasledovali interpelácie. Bolo 
konštatované, že KSK poskytu-
je najviac zo všetkých krajov zo 
svojho rozpočtu - viac ako 200 
mil. Sk na sociálnu starostli-
vosť v kraji /iné kraje 20 – 30 
mil. alebo nič/. 

plán hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja KSK v prog-
ramovacom období 2007 
– 2013 bol predložený po 
konzultáciách aj s primátormi 
miest a starostami obcí. Mate-
riál je otvorený s možnosťou 
dopĺňania a je dostupný na in-
ternetovej stránke KSK www.
kosice-regionet.sk. 

V ďalšom bode poslanci 
schválili Návrh na reštruktu-
ralizáciu prevzatých záväzkov 
nemocníc KSK. Ide o starý dlh 
štyroch nemocníc KSK vrátane 

michalovskej, ktorý vznikol pred 
ich transformáciou na akciové 
spoločnosti resp. neziskovú or-
ganizáciu. Tento dlh predstavuje 
čiastku 260 mil. Sk, najmä voči 
Sociálnej poisťovni a daňovým 
úradom. KSK využil generálny 
pardon Sociálnej poisťovne, čím 
ušetril na úrokoch 28 mil. Sk. 
Transformované spoločnosti už 
hospodária s pozitívnym hospo-
dárskym výsledkom.

Ďalej bola schválená zmlu-
va o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku 739 mil. 
Sk a 10% spolufinancovanie 
projektu – „obnoviteľné zdro-
je energie na školách“. Realizá-
ciou projektu sa znížia náklady 
na vykurovanie a teplú úžitkovú 
vodu niektorých škôl až o 40%.

Zmeny a doplnky Územné-
ho plánu VÚc Košický kraj 
sa aktualizovali na základe po-
znatkov a informácií z ÚPN 

miest a obcí od roku 2004, in-
formácií od investorov a práv-
nických subjektov. 

V bode informatívna sprá-
va o programoch cezhranič-
nej spolupráce 2007 – 2013 
bol konštatovaný veľký záujem 
subjektov o spoluprácu. Veď 
v rokoch 2004 – 2006 prišlo do 
nášho kraja 131 mil. Sk. 

Združenie finančných pros-
triedkov v rámci projektu ro-
binwood znamenalo schválenie 
115 tis. EUR z rozpočtu KSK. 
Súčasne bola vyslovená obava, 
kedy budú prostriedky refun-
dované na základe skúseností 
z doterajších projektov. 

V závere rokovania bol po-
slanec MUDr. Marián Biľo po 
uplynutí doby mandátu znovu 
zvolený za predsedu Komisie 
zamestnanosti pri Národnom 
úrade práce v Michalovciach. 

MUDr. Jozef Makohus

Snahou každého drobno-
chovateľa je určite podeliť sa 
s prácou a výsledkami svojho 
koníčka. Nie inak tomu bolo aj 
na 4. podvihorlatskej výstave 
drobnochovateľov, ktorú zorga-
nizovala ZO SZCH Michalovce  
v spolupráci s krúžkom Mladých 
chovateľov pri Združenej stred-
nej škole v Michalovciach – pra-
covisko Kapušianska 6. Výstava 
sa konala v dňoch 22. až 24. 
februára v priestoroch bývalého 
SOU stavebného v počte zhruba 
štyroch desiatok vystavovateľov 
z michalovského okresu.

Najväčšiu časť tvorilo 300 
holubov rôznych plemien či už 
okrasných alebo športových. 
Na svoje si prišli aj milovníci 
králikov, bažantov, kačíc, husí, 
veľkej aj malej hrabavej hydiny 
a iných domácich zvierat, ktoré 
sa postupne vytrácajú aj z dvo-
rov našich dedín.

V predvečer výstavy delego-
vaní posudzovatelia hodnotili 
jednotlivé druhy vystavovaných 
exemplárov. V piatok - prvý deň 

výstavy, ktorá bola pre školy, 
boli ocenené čestnými cenami 
za jednotlivé plemená. V kate-
górii holuby: Ing. Miloš Košťan, 
Miloš Hujdič, Karol Pavelka, 
Mgr. Štefan Gongoľ, Ľubomír 
Poľacky, Ing. Miloš Moško a Mi-
chal Ferko. V kategórii hydina 
ocenenie získali: Michal Fedo-
rina, Ján Mucha, Martin Budiš, 
Xénia Jasovská a mladý chovateľ 
Ľuboš Tegi. V kategórii králiky 
boli ocenení: Ing. Emil Kniežo, 
Jozef Zelinko a Juraj Sič.

Druhý deň za účasti širo-
kej verejnosti sa počas výstavy 
konala burza rôznych druhov 
zvierat spojená s predajom.

Výstava drobnochovateľov, 
ktorá končila v nedeľu okolo 
poludnia, bola jednou z akcií 
ZO SZCH Michalovce 1. Cho-
vatelia tu predviedli výsled-
ky svojej práce, ktorá ukázala 
v dnešnom pretechnizovanom 
svete aj takýto druh relaxu či 
budúceho povolania, alebo ko-
níčka pre dnešnú mládež.

M. Oros

výstava drobnochovateľov
Foto: M. Oros

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava
Palackého 1, P.O.Box 104, 810 00 Bratislava

DP Michalovce, Nám. osloboditeľov 82
www.vssvalzbety.sk; č.t. 0911279948

 
iNForMácia o MoŽNoSti štÚdia

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Alžbety v Bratislave otvára 
v akademickom roku 2008/2009 na Detašovanom pracovisku Michalovce 

tieto formy štúdia:

Sociálna práca bc. – externá forma (6 semestrov)
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2008

Sociálna práca Mgr. externá forma (4 semestre)
Termín podania prihlášky: do 15. augusta 2008z rokovania ksk

Lyžiarske vleky priamo 
pri hoteli v prevádzke celoročne

Kogresové a školiace služby

Hotel ROYAL**** 
poskytuje ubytovanie 
v hotelových izbách 
a v chatkách, 
wellness služby, 
bazén, sauna, 
masáže, hydromasáže
fitnes, herňa
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� kultúra – Školstvo

Dva týŽDne v kultúre
mestské kultúrne stredisko

„VáM jediNe VáM“
Koncert pri príležitosti MDŽ

7. 3. 2008 o 17,00 hod. Veľká sála MsKS
Účinkuje: Dychová hudba „Východňare“ z Humenného

lucie bíla 
a orchester Petra Maláska

29. 3. 2008 o 19,00 hod. – stará športová hala
Koncert pod záštitou primátora mesta Michalovce.
Vstupné: tribúna - 350,- Sk, palubovka - 500,- Sk

Predpredaj vstupeniek: MsKS III. poschodie, Antikvariát 
a Galéria I. poschodie, kino Centrum a predajňa DIELO.

VýStaVy:
3. – 14. 3. 2008 – galéria MsKS

Ružena Pavlíková – Trebišov – výstava obrazov

17. 3. – 31. 3. 2008 – galéria MsKS
Helena Kubová – výstava obrazov

Program kina centrum
5. 3. streda – 19,30 hod. 
SaW iV  USA /95 min./
/Horor/   Premiéra
Séria filmov SAW sa stala kultovou už po druhom pokračovaní. 
S pribúdajúcimi číslami priťahuje do kín viac a viac divákov, ktorí 
chcú zistiť, ako hra pokračuje...
Vstupné: 60,- Sk Ml. do 18. r. neprístupný! České titulky

6. 3. štvrtok – 19,30 hod.  
poSledNí plaVKy  ČR /90 min./
/Komédia/   Premiéra
Film „Poslední plavky“ je príbehom Jardy Kuchaře, hrdinu zašlej 
éry tuzexového bonu. 
Vstupné: 55,- Sk Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Česká verzia
   
7. 3. piatok – 19,00 hod.
8. – 9. 3. sobota, nedeľa – 16,00 a 19,00 hod.  
aSteriX a olyMpijSKÉ hry  Fr., Špan., Nem. /120 min./
/Film pre celú rodinu/  Premiéra
Asterix a Obelix sú späť. Príbeh plný športového zápolenia medzi 
Galmi a ich súpermi z celého sveta. 
Vstupné: 69,- Sk  Ml. do 12. r. nevhodný!   Český dabing

12. – 13. 3. streda, štvrtok – 19,30 hod.  
poKáNie /atoNeMeNt/  VB/USA /130 min./ 
/Romantický/   Premiéra
Spojila ich láska. Rozdelil ich strach. Zostala im nádej. Brionny 
Tallis, trinásťročné dievča z dobre situovanej rodiny v predvojno-
vom Anglicku sa pokúša o prvé spisovateľské krôčiky, k čomu sa jej 
hodí bnujná fantázia. Film Pokánie získal cenu Britskej akadémie 
filmových a televíznych umení (BAFTA) v kategórii Najlepší film. 
Vstupné: 65,-Sk Ml. do 15.r. neprístupný!  Slovenské titulky

14. – 16. 3. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.
p.S. MilujeM Ťa /p.S. i loVe you/  USA /126 min./
/Romantický/   Premiéra
Slová, pre ktoré sa oplatí žiť. Holly a Gerry patria k tým šťastným man-
želským párom, ktorým by každý mohol závidieť. Kým sa jedného dňa 
nestane nepredstaviteľné...Hrajú: H. Swank, G. Butler, L. Kudrow 
Vstupné: 65,- Sk Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! České titlky

15. – 16. 3. sobota, nedeľa – 16,00 hod.  
alViN a chipMuNKoVia  USA /87 min./ 
/Rodinná komédia/   Premiéra
Alvin, Simone a Teodor sú neobyčajné veveričky, ktoré vedia roz-
právať, ale aj výborne spievať. 
Vstupné: 65,- Sk Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Český dading

Tunisko očami entomológa Rudolfa Gabzdila – 5. časť

cheBika
Veľká mešita v Keirouane                                 Foto: Rudolf GABZDIL

S p o m i e n k a

michalovČan inFormuJe
Lúčim sa s vami ticho, neprevravím...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Darinou Tušarovou 46-ročnou, Michalom Liska-
yom 81-ročným, Jánom Balážom 74-ročným, Vil-
mou Grofovou 99-ročnou, Katarínou Kročovou 
75-ročnou, Pavlom Bučákom 75-ročným a Pavlom 
Balasičom 84-ročným.

Dňa 21. februára uplynuli dva roky 
od smrti môjho drahého manžela 

jozefa brečku

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku 

Keď na mňa doľahne akási clivosť a prázdnota, vyzerám z okna. 
hľadám ten zvláštny kus slnkom spálenej zeme a napínam sluch, či 
začujem trasľavú pieseň muezína... 

Cestou k horskej oáze Chebika míňame stáda polodivokých tiav 
a hliadky pohraničníkov, veď sme iba pár kilometrov od alžírskych hra-
níc. Hlboký kaňon Chebiky nás na prvý pohľad nijako neohromí. Pri 
podrobnejšej exkurzii však objavujeme stále nové krajinárske pohľady. 
obrovské zlomy vo vysokých skalách a zurčiaca riečka zarezávajúca 
sa do brál  vytvára rozkošný prielom s mnohými tiesňavami a fantas-
tickými zákutiami miniatúrnych jazierok a vodopádov lemovaných 
palmami. Naokolo sa nachádzajú polodrahokamy rôznych farieb. Z naj-
vyššieho bodu kaňonu je nádherný výhľad na zelenajúcu sa palmériu 
tiahnúcu sa kilometre pod nami ostro kontrastujúcu s hroznou púšťou, 
ktorá ju nemilosrdne obklopuje. V tejto oblasti sa rodia najkvalitnejšie 
ďatle Tuniska. Korene datľovníkov napája podzemná voda, zatiaľ čo ko-
runy im spaľuje nemilosrdné slnko. Táto kombinácia je prísľubom boha-
tej úrody. dozrievajú tu veľkolepé priesvitné druhy akoby vykúzlené 
zo zlatistého skla. Veľkolepý dar severnej afriky ľudstvu, najcennejší 
produkt najväčšej púšte sveta tzv. „deglat el – Nour“ – prsty svetla.

Pretože chceme navštíviť miesta, ktoré holywoodski producenti vy-
brali za exteriéry filmu Hviezdne vojny, po niekoľkohodinovej exkur-
zii nasadáme do džípov a uháňame šotom El – Gharsa nekonečnými 
piesočným dunami k filmovej dedinke. Cestou pozorujem ďalšie druhy 
púštnych chrobákov. Nie však druhy žijúce v blízkosti ľudských obyd-
lí živiace sa rastlinnými a živočíšnymi zvyškami človeka. Sú to veľké 
okrúhle chrobáky s dlhými nožičkami chrániacimi ich pred rozpále-
ným púštnym pieskom. Tento hmyz ma zaujme viac ako filmárske kuli-
sy a venujem mu aj oveľa viac času.

KeirouaN
Prechádzame vnútrozemím. Krajina sa mení. Blížime sa k horám a po-

tom k mestu Gafsa rozloženému v  horskom priesmyku. Za ním sme si na-
plánovali prestávku na obedňajší kus-kus s  jahňacinou a  broskyňami, kto-
ré sú v  tejto oblasti vyhlásenou lahôdkou. Pod hrubou šupkou, ktorú môžu 
čaluníci smelo použiť namiesto zamatu, je dužina červená ako mäso úde-
ného lososa. Chutila znamenite. Spúšťame sa z mierneho svahu pomedzi 
aleje štíhlych eukalyptov k bránam bieleho mesta – Keirouan, perle arab-
ského sveta, štvrtému najsvätejšiemu mestu a mekke moslimského západu. 
Kto navštívi toto mesto štyrikrát, vrátene účasti na modlitbách, akoby raz 
navštívil Saudsko Arabskú Mekku. Staré mesto – Medina, zovreté štvorki-
lometrovými hradbami a obielenými múrmi tehlových stavieb, obklopené 
kupolami kúbb je najzachovalejšie v celom Tunisku. Založil ho priateľ pro-
roka Mohameda, zakladateľa jedného z najväčších náboženstiev sveta, 
oddaný moslim Sidi okba ibn Naffa potom ako sa v druhom roku hidžri 
vracal s armádou od atlantického oceánu. Na rozkaz chalifa za osem 
mesiacov dobyl celú severnú afriku pre jediného boha pravoverných – 
alláha. Práve tu jeho armáda bojovných rytierov Šťastnej Arábie, ktorej ako 
meču koránu mohol sa do cesty postaviť iba sám Alláh, zakúša tvrdé muky 
smädu. Vtedy dobrotivý Alláh vyslal archanjela Gabriela, ochrancu pravo-
verných, aby Sidi Okbovi zoslal sen, v ktorom mu rozkázal sledovať verného 
psa Slugiu. Ten ho vyviedol na pustú planinu, kde začal hrabať. Sidi Okba 
zaťal meč do miesta, kde pod vysušenou pôdou prúdil bohatý prameň vody. 
Tu bola v roku 672 postavená veľká mešita a mesto Keirouan, ktoré až do 13. 
storočia bolo hlavným mestom islamskej severnej Afriky. Dnes stojí v me-
šite sarkofág s pozostatkami emíra Sidi Okbi Ibn Naffi a pri jeho nohách spí 
svoj večný sen verná Slughi. Mešita je súčasťou obdĺžnikového nádvoria 
a centrom každoročných osláv prorokových narodenín. jej 35 m vysoký 
minaret je najstarší v afrike. Mešitu obklopuje súk s typickou orientálnou 
atmosférou, ktorej neodoláme ani my a kupujeme suveníry z ťavej kože. 
Obzrieme si aj okolie, kde sú pod bielymi náhrobkami pochovaní pravo-
verní pútnici, aby v svätom meste odpočívali večne. V továrničke na výrobu 
kobercov sa kocháme nadpozemskou krásou pravých „keirouanov“.

pretože ak si chcete kúpiť 
nefalšovaný orientálny koberec, 
ručne viazaný z miliónov hod-
vábnych uzlíkov, tu máte jedi-
nečnú šancu. týčia sa tu kopy ko-
bercov s motívmi perzských, in-
dických, bucharských a čínskych 
nebies, kvetín, vtákov i arabských 
rukopisov a čínskych znakov. 
Pravá pastva pre oči i dušu. Sú tu 
vzory keirouanskych minaretov, 
mramorovej rezby mešít i strop-
ných výplní hrobiek muslimskych 
svätcov. Vysoko strihané koberce 
z nefalšovanej vlny oviec a tiav 
visia na rámoch vedľa modročer-
vených kobercov z dlhosrstých 
kôz. Spev muezínov-asr, zo stovky 
keirouanskych minaretov nás upo-
zorní na piatu hodinu popoludní. 
Nadišiel čas ukončiť naše putova-
nie po nádhernej tuniskej krajine 
a vrátiť sa do prímorskej Mahdie. 
Ďalší pobyt na brehu stredozem-
ného mora nám dožičí zahojiť si 
rany utŕžené na cestách a neces-
tách vnútrozemím tejto legendami 
opradenej severoafrickej krajiny.

V rámci spolupráce medzi 
Materskou školou na Ulici Ma-
sarykovej a Strednou zdravot-
níckou školou v Michalovciach 
sa uskutočnila spoločná akcia 
14.februára v deň sviatku sväté-
ho Valentína. Študentky  Stred-
nej zdravotníckej školy navštívili 
deti v škôlke. Spolu s maňuškami 
Valentínkou a Valentínom vytvá-
rali s malými kamarátmi krásne 

srdiečka pre ich najbližších - 
mamku a ocka. Deti s rozjare-
nými očkami vystrihovali, lepili, 
kreslili, aby urobili tie najkrajšie 
darčeky pre svojich rodičov. Na 
záver ich Valentínka a Valentín 
obdarili čokoládovými srdiečka-
mi za ich šikovnosť a kreativitu. 
Bola to vydarená akcia, ktorú si 
určite zopakujeme aj o rok.

Monika Margová, učiteľka MŠ

Jubilejný desiaty ročník ve-
domostnej súťaže základných 
umeleckých škôl hnúšťanský 
akord sa konal opäť na ZUŠ 
v Michalovciach 22. februára 
2008. Okrem domácich sa ho 
zúčastnili trojčlenné družstvá 
ZUŠ zo Strážskeho, Krompách, 
Spišskej Novej Vsi a Rožňavy. 
Žiaci súťažili v troch kategóriách 
a vedomosti sa hodnotili v šty-
roch oblastiach, v ktorých vychá-
dzali zo stupníc, akordov a ich 
obratov, dôraz bol na určovanie 
intervalov, spoznávali ukážky 
hudobných diel a museli sa po-
pasovať aj s harmóniou. Súťaž sa 
niesla v napätom duchu, kde čas-
to rozhodovali sekundy a napätie 
stúpalo aj pri spočítavaní bodov. 

V kategórii A – 1. - 3. ročník 
zvíťazilo družstvo ZUŠ Micha-
lovce v zložení S. Petríková, Ľ. 
Papcun a Š. Gorás pod vede-

ním učiteľky A. Vargovej, dru-
há skončila Spišská Nová Ves 
a tretia bola Rožňava.

V kategórii B – 4. - 5. roč-
ník, si suverénne 1. miesto vy-
bojovalo družstvo ZUŠ Stráž-
ske v zložení K. Majerníková, 
S. Jančárová a L. Dermeková 
pod vedením učiteľa G. Ulič-
ného, pred druhou Rožňavou 
a Krompachmi.

V kategórii C sa víťazom 
stalo družstvo ZUŠ Michalov-
ce v zložení – Z. Smerigová, Z. 
Butelová a A. Schnitzerová pod 
vedením učiteľky A. Vargovej, 
pred družstvom z Krompách.

Zúčastnené družstvá boli od-
menené vecnými cenami, ktoré 
pre nich pripravila pani učiteľka 
Niklasová. Súťažiaci a ich učitelia 
si odniesli na pamiatku vitrážové 
slnečnice maľované na skle.

PaedDr. Alena Hersteková

Dve víťazstvá zuŠ v krajskom kole 

valentín v škôlke

ot tj turiSta
8. marca turistické podujatie

6. predjarné kilometre Info: 056-6424 471, 0908 027 603

Spoločnosť dražby a reality PAMAŠA, s.r.o. 
predá na dražbe nový RD, s. č. 130 nachádzajúci sa 

v blízkosti rekreačného areálu Zemplínska šírava v obci Kaluža. 
Dražba sa uskutoční 17. 3. 2008 v hoteli Atóm, sv. Michala 4, 

Levice v zasadacej miestnosti na 1. poschodí. 
Cena je 2 700 000,- Sk, dražob. zábezpeka 800 000,- Sk. 

Dražobná zábezpeka sa ihneď po dražbe účastníkovi vráti, 
resp. sa vydražiteľovi započíta do vydraženej ceny. 

Informácie: 0907 303 983, 0911 174 522, www.licitator.sk

Obchodné centrum na ulici Hollého 7 v Michalovciach

ponúka na prenájom 
zrekonštruované priestory o rozlohe 40 m2

Ponúkané priestory sa nachádzajú na prízemí obchodného 
centra s priamym prístupom z chodníka a parkoviska.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0905 477 953
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ponúkame nadštandardný príjem

Navrhovanie, 
montáž, údržba 
a rekonštrukcie

Furčianska 95, Košice, Tel.: 055/7998 411 
Fax: 055/7998 412, Mobil: 0905 213 036 

E-mail: afspin@afspin.sk

•Zabezpečovacie systémy SPIN, SATEL
Zabezpečenie rôznych objektov s vývodom signálu 
na POLÍCIU, BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY, PEVNÉ TELEFÓ-
NY, FAXY, GSM TELEFÓNY alebo SIRÉNY

•Protipožiarne systémy – ZETTLER
Protipožiarne zabezpečenie rôznych objektov s vývo-
dom signálu na POŽIARNE ÚTVARY, PEVNÉ TELEFÓNY, 
FAXY, GSM TELEFÓNY alebo LOKÁLNE SIRÉNY

• Telefónne ústredne a systémy  
 – PANASONIC, ERICSSON, DOMOVÉ 
 aj VIDEO TELEFÓNY

• Dochádzkové monitorovacie  
 kamerové a prístupové systémy  
 PHILIPS, AKTION

• Ozvučovacie systémy PHILIPS, SEAK

• Slaboprúdové rozvody a PC siete

• Silnoprúdové rozvody do 1000 V

U-PROFIL

PRESNÉ TVÁRNICE

PRIEČKOVKA

PREKLADY

DOVOZCA PRESNÝCH 
TVÁRNIC SOlbET

PONÚKA
ZA AKCIOVÉ CENY:

• Tvárnice 
zo sivého pórovitého betónu dĺžky 
49 a59 cm, výšky 24 cm a hrúbky 
6, 8, 12, 18, 24, 30, 36, a 42 cm 

• Lepidlá na tvárnice
• U-profily 

šírky 24, 30 a 36 cm, 
výšky 24 cm a dĺžky 50-230 cm

LUMI comp s.r.o., 
Mierová 1973, 066 01 HUMENNÉ

 tel.: 0907 909 414, fax: 057/775 0970 
e-mail: lumi.comp@centrum.sk
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malý oznamovateľ

V dňoch 19. - 29. januára 
2008 sa v kanadskej provincii 
Quebec uskutočnil jej najväčší 
hokejový turnaj pod názvom 
TOURNOI INTERNATIONAL  
ATOME LÉVIS. 

Tohto turnaja sa zúčastnil aj 
výber mladých hokejistov na-
rodených v rokoch 1995 – 1997 
pod názvom Easter Bunnies 
East. Tvorili ho hokejisti Čes-
kej republiky a medzi nimi bol 
aj malý Slovák, Michalovčan 
Samo Solenský, žiak štvrtého 
ročníka zo Základnej školy 
Školská 2 v Michalovciach. 

Hokejové účinkovanie náš-
ho Sama, ktorý nosil na drese 
číslo 24, bolo veľmi úspešné. 
V kanadskom bodovaní získal 
11. miesto a celý tím Easter 
Bunnies East sa umiestnil na 
peknom 3. mieste za dvoma ho-
kejovými tímami z Kanady. 

Samo Solenský patrí medzi 
najlepších hokejistov vo svojej 
žiackej kategórii v HK mládež Mi-
chalovce, v sezóne 2007/08 je v ka-
nadskom bodovaní na 1. mieste. 
Hrá nielen so svojimi rovesníkmi, 
ale často je stavaný aj k starším 
žiakom.                Mgr. Jana Fugová

nehnuteľnosti:
•  Predám dvojgeneračný rodinný dom so samostatnými 

vchodmi s úplným vybavením IS v Michalovciach, časť Vrbo-
vec, Tichá ul. Pozemok 30 árov, vlastná studňa. Cena doho-
dou. Kontakt: 0907 572 105

•  Predám starší zachovalý rodinný dom v Zalužiciach (voda, 
plyn, elektrika) aj s veľkou ovocnou záhradou (2750 m2). Tichá 
ulica. Kontakt: 0918/132 447

•  Dám na prenájom 50m2 obchodné priestory v centre mesta. 
Tel. 0915 864 655

•  Kúpim garzónku v Michalovciach. Tel.: 0902 636 843

zamestnanie:
•  Michalovce – Bytové štúdio  príjme predajcu bytového textilu. 

Znalosť aranžovania, šitia výhodou. Tel. 0905 346 371
•  Stavebná firma z Humenného prijme do pracovného pomeru aj 

na ŽL: vodoinštalatérov, kurenárov, elektrikárov, dlhodobá prá-
ca v ČR. Výhodné platové podmienky. Kontakt: 0905 633 416

rôzne:
•  Kúpim staré autá, motorky, nekompletné, torzá, náhradné 

diely. Ponúknite, pricestujem. 0903 022 227, 0918 981 514
•  predám SuZuKi dr 650 v dobrom stave. Rok výroby 1992. 

Najazdené 51 600 km, modrej farby, el. štartér, TANK-VAK. 
Cena 75 tis. Sk + dohoda. Kontakt: 0903/010 130 - MI

kúpa – predaj:
•  predám prenosný stánok vhodný na drobné podnikanie 

(rýchle občerstvenie, predaj kvetín, suvenírov, vhodný ako 
záhradný domček...), 6-uholníkový tvar, kov-sklo. Zabezpeče-
nie proti zlodejom. Pridané zariadenie – umývadlo, ohrievač, 
teplej vody, primerané zariadenie v cene. Cena dohodou. Kont. 
0908 875 228, 0904 066 844

Strana SMER – SD vo febru-
ári usporiadala pre svojich členov 
a sympatizantov kolkársky turnaj 
v mestskej kolkárni v Strážskom. 
Súťažili štvorčlenné družstvá, 
ktorých sa zúčastnilo trinásť. 
Hodnotili sa aj výsledky v súťaži 
jednotlivcov žien a mužov. Mnohí 
účastníci turnaja kolkársku guľu 
držali po prvýkrát v rukách, ale 
zrejme nie poslednýkrát, nakoľko 
sa im tento šport zapáčil. Každý 
súťažiaci mal 20 hodov, vždy do 
plných. Súťaž rozhodovali kvali-
fikovaní rozhodcovia. Súťaže sa 
zúčastnilo takmer 60 pretekárov 

od deväť rokov do sedemdesiat. 
O tom, že súťaž mala dobrú úro-
veň, svedčí fakt, že bolo štyrikrát  
zhodených všetkých deväť kolkov, 
čo u kolkárov znamená fľaša 
šampanského. Zápolenie bolo do 
poslednej chvíle veľmi dramatic-
ké a o víťazoch sa rozhodovalo 
v úplnom závere.

Víťazným družstvom sa stalo 
družstvo v zložení Anna Berdá-
ková, Zuzana Berdáková, Vla-
dimír Berdák a Pavol Meňovčík 
s celkovým počtom bodov 317 
(na fotografii).

Na záver podujatia trom naj-
lepším družstvám a jednotlivcom 
boli udelené diplomy a vecné 
ceny. Víťazné družstvo berdá-
kovcov získalo aj Putovný pohár 
strany  SMER  SD.  Ocenení boli 
aj najmladší a najstarší účastníci 
turnaja, a to Jarko Serenčko a pa-
ni Agáta Tkáčová. Ceny a dip-
lomy odovzdali vedúca klubu 
v Strážskom Marianna Ficherová 
a Ing. Ľubomír Vaľko, člen okres-
nej rady SMER SD. Poďakovanie 
patrí organizátorom podujatia za 
chutný guľáš a výborné domáce 
koláče.                  Dr. Ján Mikula

kolkársky turnaj

Účasťou na tomto zraze do-
vŕšili členovia KST OT TJ Tu-
rista Michalovce už jubilejných 
25 rokov zúčastňovania sa bez 
prerušenia na najvýznamnej-
šom zimnom podujatí KST 
poriadanom každoročne v inej 
lokalite Slovenska.

V prvý deň si turisti stihli 
ešte obzrieť múzeum. Na druhý 
deň sa už venovali pravej aktív-
nej turistike a vydali sa na cca 
15 km pešiu túru. Od vysielača 
Suchá hora (1231 m n. m.) na 
hrebeni Kremnických vrchov 
s inokedy prekrásnymi výhľad-
mi, teraz v oblakoch, neustálym 
miernym klesaním, nádherným 
chodníkom – Cesta hrdinov 
SNP – po čerstvom snehu, ale 
hlavne bežeckým lyžovaním. 
Ďalšia cesta viedla cez kopček 
ku kostolu sv. Jána Krstiteľa po-
staveného v 14. storočí piatimi 

okolitými obcami. Jeho veža sa 
nachádza presne v symbolic-
kom strede Európy, čo pripomí-
na nápis na skalnom pamätníku 
vedľa murovaného plota. 

Záver trasy už poznamena-
la pohodlná chôdza za stáleho 
klesania cez Kremnické bane do 
Kremnice. Nasledujúci deň bol 
ako vyšitý pre zdravý pobyt v prí-
rode. Miernym stúpaním z centra 
popri šachte Ferdinand k býva-
lým vchodom do podzemia, oko-
lo stáročnej lipy.  Krátka zastávka 
pri kostolíku na vrchole Kalvárie 
nad mestom a už len zbehnúť 
kľukatou krížovou cestou späť do 
východzieho bodu. Zvyšok pol-
dennej túry využili nadšenci na 
prechádzku medzi opevneniami 
z 15. storočia. V záverečný deň sa 
vydali na Kremnický štít (1008 m 
n. m.), organizátormi naplánova-
nú cca 13 km trasu.

V globále môžeme zraz hod-
notiť kladne, keď opomenieme 
menšie nedostatky v ubytovaní 
niektorých účastníkov. Organi-
zátori pripravili po päť zaujíma-
vých lyžiarskych a peších trás, 
slávnostné otvorenie i ukon-
čenie na voľnom priestranstve 
na námestí (čo treba kvitovať). 
Kultúrny program vrátane 
papučového bálu, či počasie 
s nádielkou čerstvého snehu 
tiež prispeli k všeobecnej spo-
kojnosti. Na podujatí s medzi-
národnou účasťou (Maďarsko, 
Česko, Rakúsko) sa zaregistro-
valo skoro 1000 turistov.

Anton Hasák

slovenský zimný zraz turistov

malý michalovský hokeJista

Dňa 4. 2. 2008 sa uskutoč-
nil medzinárodný hokejový 
turnaj žiakov v Nemecku. Žia-
ci Základnej školy, Školská 2 
v Michalovciach, organizovaní 
v HKM Michalovce, reprezento-
vali našu školu, hokejový klub, 
mesto, štát. Spomedzi 6 druž-
stiev si vybojovali prvé miesto.
Na turnaji sa zúčastnili tieto 
družstvá: 
KJK Kankaanpää – Fínsko
SSV Leifers Panthers – Taliansko
hKM Michalovce – Slovensko
EC Hannover – Nemecko
EHC Straubing – Nemecko
ERC Ingolstast – Nemecko

1. miesto HKM Michalovce

medzinárodný hokejový turnaj v nemecku

Okresné centrum KDH 
Michalovce 9. februára zorga-
nizovalo už 12. ročník turnaja 
v mini futbale o Pohár pred-
sedu OC-KDH. Turnaj sa hral 
v športovej hale Zekon - PSJ 
Chemkostav Michalovce. Zú-
častnilo sa ho šesť mužstiev 
a to OC KDH Košice - KVP, 
OC KDH Košice – Furča, OC 
KDH Trebišov, OC KDH Spiš-
ská Nová Ves, OC KDH Košice 
– okolie a domáce OC KDH 
Michalovce.

Z predchádzajúcich 11. roč-
níkov iba v dvoch prípadoch ne-
bolo víťazom domáce mužstvo. 
Aj z tohto pohľadu sa s napätím 
čakalo, ktoré mužstvo pokorí 
8-násobného víťaza mužstvo 
Michaloviec. Po odohraní zápa-
sov v skupinách sa hrali zápasy 
o celkové umiestnenie v turnaji.

Víťazom turnaja sa bez straty 
bodu stalo mužstvo Michaloviec, 
ktoré vo finále zdolalo mužstvo 
Spišskej Novej Vsi v pomere 6:3. 
Finálový zápas sa odvíjal veľmi 
priaznivo pre družstvo Spišskej 
Novej Vsi. Michalovce od začiat-

ku zápasu útočili do sústredenej 
obrany a Spišiaci využili rýchle 
protiútoky na strelenie dvoch 
gólov. Po prvom polčase viedli 
2:0. Zápas bol vcelku vyrovnaný. 
V druhom polčase sa však preja-
vila väčšia skúsenosť a zohratosť 
mužstva Michaloviec. 

Celkové poradie: MICHA-
LOVCE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 
KOŠICE - okolie, TREBIŠOV, 
KOŠICE - Furča, KOŠICE - KVP.

Poďakovanie patrí členom 
organizačného výboru z pred-
sedníctva OC KDH Michalovce 
a klubom KDK, ktoré sa podie-
ľali na celkovej organizácii tur-
naja. Osobitne treba poďakovať 
členkám klubov v Zbudzi, Sta-
rom, Zalužiciach a vo Vinnom 
za chutné koláče , ktorých kva-
litu ocenili účastníci turnaja 
aj hostia. 

Turnaj bol uskutočnený vďa-
ka sponzorom: Súkromná firma 
Eduard Paulovčák Michalovce, 
Slovakia Trend Sobrance, Melzar 
Michalovce, Saleziáni Don Bos-
ca Michalovce a jednej nemeno-
vanej firme.                 Jozef Balog

turnaj v mini futbale

PreDám
STaVebNé blOčky 

po rekonštrukcii 
rodinného domu na 1,5 %

Tel. 0915 609 513

Predám 
kvalitné konzumné

zemiaky
cena: 10,- Sk/kg

pri väčšom odbere zľava

kontakt: 0918 815 442

Prijmeme 
kvetinárku – aranžérku

do novootvorenej
predajne kvetinárstva 

– OC Zemplín
Kontakt: 0918 587 086

    
Názov projektu: 

PODPORA A ZAVEDENIE NOVÝCH 
FORIEM VZDELÁVANIA 
NA PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ 
FAKULTE EKONOMICKEJ UNIVERZITY 
V MICHALOVCIACH
 
Kód projektu:  11230220185
 
Projekt realizovala: NADÁCIA PROFESORA ČOLLÁKA
  MICHALOVCE

Doba trvania projektu:  SEPTEMBER 2005 - APRÍL 2008

Finančný príspevok:  3 837 849,- Sk
  (75 % ESF, 25 % ŠR)

Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť, vypracovať a zaviesť do praxe 
v regióne Zemplín účinný systém dištančného vzdelávania a vzdeláva-
nia formou eLearningu. 
Na zabezpečenie tohoto systému sa uskutočnili školenia vysokoškol-
ských učiteľov na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univer-
zity v Michalovciach, ktorí poskytujú vzdelávanie pre prvý stupeň vyso-
koškolského štúdia (Bc). 
Pre študijný odbor „Ekonomika a manažment podniku“ boli vypracova-
né študijné materiály do eLearning formy pre jednotlivé predmety, ktoré 
sú predmetom akreditácie pre kombinovanú formu štúdia.
Viac informácií nájdete na stránke moodle.eumi.sk

„TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU“


